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Sammanfattning  
Braås grundvattentäkt har länge haft problem med påverkan från intilliggande sjö. Det 

försämrade råvattnets kvalitet och kvantitet har under de senaste åren hanterats genom 

en tillfällig infiltration av renat sjövatten. Ortens framtida vattenförsörjning har utretts 

under många år och behovet av en permanent lösning är akut.  

Växjö kommun har beslutat att förändra vattenförsörjningen i Braås. Förslaget innebär 

att råvatten kommer att hämtas från sjön Örken och ledas via sjö- och markledningar till 

befintlig vattenverksfastighet. Råvattnet kommer därefter att förbehandlas innan det 

infiltreras i dammar för att förstärka och förbättra grundvattentillgången.  

Parallellt pågår utredningar om Rottnes framtida vattenförsörjning. Kvalitén på råvattnet 

från sjön Innaren är under stora delar av året god men under såväl sommar som vinter 

finns det perioder med ökade risker. Kommunen avser därför att på sikt förändra 

vattenförsörjningen till Rottne samhälle med överledning av vatten från Braås som ett 

möjligt alternativ, antingen som huvudtäkt eller som reservvatten. Tillståndsansökan 

inkluderar därför även Rottnes vattenbehov. Den extra kapaciteten innebär även ett 

viktigt tillskott i Växjö kommuns nödvattenförsörjning.  

Kommunen avser därför att söka ett nytt tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken och 

ersätta befintlig vattendom, enligt följande:  

- Uttag av 1200 m³ vid medeldygn och 1500 m³ vid maxdygn från Örken.  

- Anläggande av sjöledning i Örken inklusive anslutning till planerad 

råvattenpumpstation i Föreda samt angöringspunkter i Böksholm och i Braås.  

- Infiltration av 1000 m³ vid medeldygn och 1300 m³ vid maxdygn i Braåsen.  

- Upptag av 900 m³ vid medeldygn och 1300 m³ vid maxdygn ur Braåsen.   

- Lagligförklaring av befintliga brunnar samt rätt att ersätta och komplettera 

befintliga brunnar.  

- Lagligförklaring av de grundvattenrör som ska ingå i kommande kontrollprogram 

för verksamheten.  
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- Bibehålla befintlig markledning mellan vattenverk och Drättingesjön, samt rätt att 

där släppa dräneringsvatten från grund (dagvatten) samt vid behov renat grund- 

och ytvatten.  

Detta dokument är ett underlag för samråd. Här beskrivs den planerade verksamhetens 

omfattning, lokalisering och förväntade miljöeffekter.  

Kompletterande samråd 2021 
Växjö kommun genomförde samråd under april-juni 2020. Länsstyrelsen beslutade i 

september 2020 om icke-betydande miljöpåverkan. Sedan dess har arbetet med 

projektet fortsatt. För några delmoment har de föreslagna lösningarna visat sig vara 

besvärligare eller inneburit större risker för kvalitetsförsämring än förväntat.   

De ändringar som föreslås ryms inte i tidigare genomfört samråd. Därför genomförs ett 

kompletterande samråd under första kvartalet 2021. De ändringar som föreslås är:  

Förändring Motiv  Påverkan på 

samrådskrets  

Bredare ledningsstråk för 

sjöledning.   

Djup och bottenförhållandena i 

stora delar av Örken försvårar 

ledningsförläggning. Därför 

behövs ett bredare stråk för att 

hitta rätt position. Detaljerad 

bottenkartering planeras under 

2021. 

Fastighetsägare 

östra delen av 

Örken. Dessa fick 

inte något 

direktutskick vid 

föregående 

samråd.   

Flytt av råvattenpumpstation 

från Böksholm till Föreda. 

Djupförhållandena i Örken 

innebär en oönskad 

temperaturökning och 

kvalitetsförsämring för råvattnet. 

Kortare sjöledning innebär att 

ledningsdimension kan minskas 

och tiden för uppvärmning 

Fastighetsägare 

till Föreda 4:1 

berörs av ny 

lokalisering.   
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begränsas. Detta förslag har 

tidigare utretts, innebär en högre 

kostnad men bedöms i övrigt vara 

fullt genomförbart. 

Del av sjöledning utgår och 

ersätts med markledning. 

Markledningen hanteras 

dock utanför 

tillståndsansökan då den inte 

är tillståndspliktig. 

Åtgärd för att minska risk för 

kvalitetsförsämring för råvattnet. 

Detta förslag har tidigare utretts, 

innebär en högre kostnad men 

bedöms i övrigt vara fullt 

genomförbart.  

Ingen påverkan.   

Tidigare föreslagen 

sjöledning för råvatten 

används istället för 

dricksvattenförsörjning av 

Böksholm. Befintlig, 

överdimensionerad 

dricksvattenledning från 

Braås till Böksholm används 

för råvatten.  

Åtgärd för att minska risk för 

kvalitetsförsämring för råvattnet. 

De begränsade 

dricksvattenmängderna till 

Böksholm tillåter mindre 

dimension, högre hastigheter i 

ledning samt möjlighet att välja 

ledningsmaterial med till exempel 

skyddskappa. 

Ledningssträckningen föreslås 

vara densamma som i tidigare 

samråd. 

Ingen påverkan.   

Rening av spolvatten från 

DynaSand-filter på 

vattenverkstomten med 

möjlig återinfiltration.   

Teknisk lösning för att rena och 

om möjligt återvinna en stor del 

av spolvattnet. Denna åtgärd 

minskar energiförbrukning för 

pumpning samt avlastar 

reningsverket i Böksholm. 

Förhoppningen är att kunna 

ersätta en del av råvattnet för 

Ingen påverkan. 
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infiltration. Tekniken är 

visserligen beprövad men egna 

erfarenheter saknas, därför 

föreslås ingen minskning av totalt 

vattenuttag ur Örken.  

Markledning från vattenverk 

till Drättingesjön behålls.  

Dräneringsvatten från fastigheten 

är idag kopplat på befintlig 

ledning. Det är inte rimligt att 

pumpa detta till reningsverket 

eller infiltrera i täkten. Ledningen 

kan även användas för att släppa 

renat spolvatten om det inte 

uppfyller kraven för infiltration.   

Fastighetsägare 

till Eke 9:3 och 2:4 

där ledningen är 

placerad.   
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Administrativa uppgifter  
Verksamhetsutövare Växjö kommun, Tekniska förvaltningen 

Organisationsnummer 212000-0662 

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö 

Besöksadress Västra Esplanaden 18, 352 31 Växjö 

Kontaktperson  Emelie Graesén   

Telefon 0470-410 00  

E-post emelie.graesen@vaxjo.se 

Fastighetsbeteckning 

och fastighetsägare 

enligt förteckning  

 

Råvattenintag, sjöledning och angöringspunkter  

Flertal fastigheter och fastighetsägare. 

Pumpstation för råvatten 

Föreda 4:1 

Infiltrationsdammar och vattenverk 

Drevs-Rödje 1:12, Växjö kommun 

Influensområde infiltration/vattenuttag vid vattenverk 

Flertal fastigheter och fastighetsägare 

Markledning vattenverk  

Eke 2:4 och Eke 9:3  

Kommun Växjö 

Län Kronoberg 

Tillsynsmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Växjö kommun 
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Verksamhetens omfattning och utformning  
Nuvarande verksamhet  

Gällande tillstånd  

Enligt gällande vattendom A 79/1968 respektive AD 36/66 tillåts Växjö kommun på 

grundvattentäkt Rödje 1:12 ta upp 650 m³/d för medeldygn och 880 m³/d under 

maxdygn.  

Länsstyrelsen har i mars 2020 beslutat om en förlängning av tillfälligt vattenuttag om 

max 500 m³/dygn och max 120 000 m³/år från Drättingesjön till 2022-10-30. Beslutet 

har överklagats. Överklagan avslogs 2020-12-07 av mark- och miljödomstolen.  

Nuvarande vattenproduktion  

Braås vattenverk förser samhällena Braås, Bökholm och Dädesjö med dricksvatten. 

Rottne vattenverk förser Rottne och Brittatorp med dricksvatten.  

Tabell 1 Vattenproduktion i Braås och Rottne vattenverk 

2016-2019 Braås 
vattenverk 

Rottne 
vattenverk 

Braås + 
Rottne 

Anslutna (pe) 2012 2567  

Medeluttag(m³/d) 325 379 702 

Maxuttag (m³/d) 540 516 962 

Infiltration maj-oktober (m³/d) 310   

 

Process  

Råvattnet till Braås vattenverk hämtas från tre grusfilterbrunnar i Braåsen. Råvattnet 

pumpas genom alkaliska uppströmsfilter för att höja alkalinitet och hårdhet och leds 

sedan genom ett luftartorn för att driva av koldioxid och eventuell radon. Därefter 

doseras kaliumpermanganat och natriumhydroxid för att oxidera järn och mangan i en 

kontaktbassäng. Slutligen leds vattnet via alkaliska snabbfilter till lågreservoarerna. Det 

färdigberedda dricksvattnet går genom ett UV-aggregat innan pumpar och hydrofor 

förser Braås, Böksholm och Dädesjö med dricksvatten. 
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Grundvattenuttaget ur Braåsen är större än vad som bildas naturligt och därför sker en 

inducerad infiltration från Drättingesjön. Drättingesjöns vatten har höga halter av järn, 

mangan och organiska ämnen vilket gör att kapaciteten i brunnarna och kvalitén på 

råvattnet gradvis har blivit sämre. 2013 genomfördes ett försök att förstärka 

vattentäkten genom konstgjord infiltration med förbehandlat vatten från Drättingesjön. 

Försöket var mycket lyckat och sedan dess har vattentäkten förstärkts på detta sätt 

under sommarhalvåret. I den temporära anläggningen pumpas sjövatten från 

Drättingesjön med en pump på en flotte till en doserbyggnad där natriumhydroxid och 

fällningskemikalie tillsätts. Flockarna avskiljs i ett DynaSand-filter innan det filtrerade 

vattnet leds ut på en infiltrationsdamm med cirka 350 m² yta.  

Uttagna mängder grundvatten kontrolleras kontinuerligt och loggas i driftdatasystem. 

Grund- och sjövattennivåer kontrolleras månatligen och registreras i ett stort antal 

grundvattenrör och peglar i anslutning till anläggningen.  

Miljöpåverkan till följd av verksamheten  

Braås vattenverk förbrukar årligen cirka 3,2 m³ fällningskemikalie, 2,3 m³ 

natriumhydroxid, 5 ton alkalisk massa och 150 kg kaliumpermanganat.  

Anläggningen hade 2019 en energiförbrukning på cirka 175 MWh. Verksamheten ger 

upphov till begränsade mängder av avfall. Spolvatten från den tillfälliga anläggningen 

leds till Braås reningsverk, medan spolvatten och övrigt vatten som uppstår i 

vattenverket leds till Drättingesjön.  

Transporter till och från vattenverket utgörs av persontransporter för tillsyn och 

underhåll samt lastbilstransport vid leverans av processkemikalier. Transport till och 

från vattenverket sker även vid tömning av sluten tank med slambil.  

Planerade förändringar  

Vattenbehov  

Vattenbehovet för Braås och Rottne förväntas på kort sikt inte förändras nämnvärt. 

Utifrån befolkningsprognos och historisk vattenförbrukning uppskattas en minskning av 

vattenförbrukningen. Det pågår emellertid ett arbete med att uppdatera översiktsplan 
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för samhällena där målsättningen är en ökad befolkning. Behovet av dricksvatten har 

därför justerats uppåt för att hantera osäkerhet i bedömning och behov.  Utöver detta 

har Växjö kommun ett önskemål att öka egen förmåga till nödvattenförsörjning i 

kommunen. Beräknade volymer för de olika stegen har delats upp på två 

driftfall/etapper enligt tabell 2.  

Tabell 2 Driftfall vattenproduktion. 

 Driftfall Bråas  Driftfall Braås + Rottne 

Uttag ur Örken   

Qmed(m³/d) 550 1200 

Qmax (m³/d) 900 1500 

Infiltration i Braåsen    

Qmed(m³/d) 450 1000 

Qmax (m³/d) 750 1300 

Grundvattenuttag    

Qmed(m³/d) 400 900 

Qmax (m³/d) 700 1300 

Producerat dricksvatten    

Qmed(m³/d) 370 800 

Qmax (m³/d) 620 1100 

 

Förändrad vattenförsörjning   

Planerad förändring bygger på följande system:  

Råvatten tas från sjön Örkens mellersta del. Intagspunkten kommer att ligga på cirka 16-

18 meters djup och förses med ett grovavskiljande galler. Råvattnet leds i en ca 2,5 km 

lång sjöledning till en pumpstation i Föreda. Därifrån pumpas vattnet i ny markledning 

till Böksholm där den ansluter till befintlig markledning vidare till Braås vattenverk. 
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Råvattnet förbehandlas i ett nytt filterhus. Råvattnet silas, därefter tillsätts 

natriumhydroxid och fällningskemikalie. De bildade flockarna kommer sedan avskiljas i 

ett befintligt DynaSand-filter och leds därefter ut på befintliga infiltrationsdammar för 

infiltration i Braåsen. Det infiltrerade grundvattnet tas sedan upp i befintliga 

grusfilterbrunnar.  

 
Figur 1- Schematisk illustration över planerat system. 

 

I vattenverket kommer processen vara oförändrad. En ny ledning som kan leda 

förbehandlat vatten direkt in i vattenverket kommer att anläggas för extra säkerhet.  Då 

befintlig drickvattenledning används för råvatten i föreslaget system, behöver en ny 

dricksvattenledning läggas till Böksholm. Denna föreslås läggas som sjöledning.  
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I en första etapp kommer systemet att byggas för Braås, men anpassas så att 

intagsledning, intagspumpstation och filterbyggnad lätt kan byggas ut när och om 

Rottne vattenverksområde skall försörjas via Braås vattenverk i Böksholm.  

Miljöpåverkan  

Den förändrade verksamheten kommer att minska förbrukningen av processkemikalier 

på grund av bättre råvattenkvalitet från Örken.  

Det nya systemet innebär att vatten pumpas långa sträckor vilket medför att 

energiförbrukningen kommer att öka med cirka 10 % för enbart Braås vattenverk. När 

både Braås och Rottne ansluts ger detta däremot en total energibesparing på 

uppskattningsvis 20 % eftersom förbrukningen i Rottne vattenverk utgår.  

Mängden avfall förväntas inte ändras.  

Transporterna till och från vattenverket kommer inte att förändras, men den nya 

råvattenpumpstationen kommer att besökas regelbundet. Normalt besöks en 

pumpstation en gång i veckan. I samband med ombyggnation kommer befintligt utsläpp 

av spolvatten som idag leds till Drättingesjön istället att pumpas till reningsverket. 

Utredning pågår om det är möjlighet att återanvända en del av det spolvatten som idag 

släpps ut.  

Vid anläggningsarbetet, både på land och i vatten kommer det under en period att ske 

ökade luftutsläpp från maskiner samt vara en högre risk för utsläpp av 

petroleumprodukter med mera från arbetsmaskiner och transporter. Vid anläggning av 

sjöledning finns även risk för grumling.   
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Lokalisering  
Befintlig anläggning  
Braås vattenverk ligger idag strax söder om Braås samhälle i Växjö kommuns nordöstra 

del. På fastigheten Drev-Rödje 1:12 finns idag förutom vattenverket, fyra brunnar varav 

tre är i bruk, en infiltrationsdamm och en byggnad för tillfällig rening av sjövatten. 

 

Figur 2 – Översiktsbild, vattenverksfastighet. 

 

Vattentäkten är anlagd på grusformationen Braåsen vid Drättingesjöns nordvästra 

strand. Omkringliggande mark utgörs av skogsmark och sjö.  

Vattenverket ligger inom Mörrumsåns avrinningsområde, vilket i sin helhet är 

riksintresse för vattendrag. 
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Tillkommande vattenanläggningar  
Tillkommande vattenanläggningar består av följande anläggningsdelar: 

- En cirka 2,5 km lång sjöförlagd intagsledning från Örkens mellersta del till 

Föreda 4:1. Intagspunkten kommer att ligga på cirka 16-18 meters djup. 

Sjöledningen läggs med vikter på sjöbotten.   

- Ny intagspumpstation för råvatten på Föreda 4:1.  

- Nytt filterhus på Drevs-Rödje 1:12 för förbehandling av råvatten för infiltration.  

- Ny dricksvattenledning till Böksholm från Braås. Från Drev-Rödje 1:5 läggs en 

2,7 km lång sjöförlagd tryckledning till Böksholm där den ansluter till befintlig 

markledning. Sjöledningen läggs med vikter på sjöbotten  

På sikt kommer även infiltrationsdammen troligen behöva utvidgas och befintliga 

brunnar kompletteras på Drevs-Rödje 1:12. Detaljerad information om utförande, 

placering och planerade metoder vid anläggande kommer att ingå i den tekniska 

beskrivningen i ansökan.  

 

Figur 3- Schematisk illustration av planerade anläggningar. 

 

Planerad intagspumpstation och angöringspunkter ligger inom strandskyddade 

områden.  
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Alternativ lokalisering  
Under åren har en rad utredningar genomförts och flera alternativ utretts:  

- Flera alternativa uttagspunkter i Örken. 

- Råvattenuttag och överledning från Innaren.  

- Fortsatt vattenuttag ur Drättingesjön.  

- Överföringsledning från Växjö.  

- Flera alternativa ledningsdragningar.  

- Flera alternativa placeringar av råvattenpumpstation. 

En sammanvägd bedömning av kvalitet, kvantitet, robusthet och ekonomi har resulterat 

i föreslaget alternativ. En viktig utgångspunkt har varit att i första hand förse samhällena 

med ett dricksvatten baserat på grundvatten. Grundvatten, jämfört med ytvatten har 

jämnare vattenkvalitet och vattentemperatur över året och normalt sett betydligt 

mindre förekomst av mikroorganismer.  
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Omgivande miljö och intressen  
Planförhållanden  
Braås vattenverk ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas inte av några 

särskilda intressen i kommunens antagna översiktsplan eller i förslag till ny 

översiktsplan. Tillkommande anläggningar ligger utanför detaljplanelagt område och 

omfattas inte av några intressen i antagen översiktsplan. I det förslag till översiktsplan 

som varit ute på samråd pekas hela det berörda området ut som ”landsbygd” och kan 

vara aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Undantaget är området kring 

Drevs-Rödje 1:5, där ny markledning planeras, som nu i enighet med översiktsplan och 

antagen detaljplan (0780K-P14/3) byggs ut.  

Vattenförekomster enligt vattendirektivet  
Aktuellt område ligger i de övre delarna av Mörrumsåns avrinningsområde.  

Sjön Örken fyller ut en långsmal sprickdal från Braås i söder till Ramkvilla och består i 

huvudsak av en nordlig, djupare och en sydlig grundare bassäng. Hela sjön anses dock 

vara samma förekomst trots bassängernas olika karaktär. Den sammanvägda ekologiska 

statusen bedöms som otillfredsställande på grund av växtplankton. I den norra 

bassängen där intagspunkten är placerad är vattenkvaliteten dock god och stabil.  

I ett biflöde till Mörrumsån, uppströms Örken och intill vattenverket ligger 

Drättingesjön som är också är utpekad ytvattenförekomst. Den ekologiska statusen 

bedöms vara god.  

Mörrumsån nedströms Örken, sträckan Övrasjö – Örken, är också en utpekad 

ytvattenförekomst. Den sammanvägda ekologiska statusen för vattenförekomsten är 

klassad till måttlig med avseende på hydromorfologi och fisk.  

Dädesjöåsen i Braås (i denna text kallad Braåsen) är en utpekad grundvattenförekomst. 

Den kemiska och kvantitativa statusen klassas till god. Klassningen baseras på pågående 

uttag av grundvatten och tillförsel av ytvatten. 
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Figur 4 Karta över utpekade vattenförekomster. Källa: VISS, vatteninformationssystem i 

Sverige.  

Vattentäkter  
Braås vattentäkt har ett vattenskyddsområde som består av en yttre och en inre gräns 

och tillhörande skyddsföreskrifter som fastställdes 1972. Hela sjön Örken har ett 

vattenskyddsområde som reservvattentäkt för Växjö. Skyddsområdet är fastställt genom 



Samrådsunderlag för förändrad dricksvattenförsörjning i Braås, Växjö kommun, 2021-02-03 
kommun 

20 
 

lokala hälsoskyddsföreskrifter i Växjö kommun. Vetlanda kommun har fastställt 

skyddsområdet för Örken med stöd av 7 kap. 21 och 22§§ miljöbalken. 

  

Figur 5 Karta över befintliga vattenskyddsområden (yttre gränser) i området. Källa: VIC 

Natur.  

Natur- och kulturvärden  
Hela Örken ingår i länets naturvårdsprogram. Området som sjöledningen planeras att 

förläggas i går genom Örken (80-56a) och platsen för intagspumpstationen i området 

(80-56c). Båda områdena anses, enligt Kronobergs natur (Länsstyrelsen 1989) ha 

biologiska, geovetenskapliga och landskapsmässiga värden, samt värden för friluftslivet. 

Områdena klassas till 2 – ”mycket stora naturvärden”.  
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I och kring den nedlagda grustäkten på Föreda 4:1 där intagspumpstationen planeras 

finns uppgifter om förekomst av rara arter, bland annat olika typer av sandbin och den 

nära hotade bastardsvärmaren. Enligt muntlig uppgift från Sveaskog är skogsskötseln i 

området inriktad på naturvård.  

 

Figur 6 Tänkt placering av råvattenpumpstation i förhållande till påträffade arter i 
området. Kartunderlag från Artportalen.  

Planerad sträckning av sjöledning i södra Örken kommer att passera öster om 

naturreservatet Braås Park (0780K-P01/13) som i sin helhet är på land. Sjöledningen 

passerar utanför gränsen till den nybildade naturreservatet Sjösås näs (07FS 2019:13) 

som även omfattar vattenområden. Reservatets syfte är att bevara naturskogar, fria 

vandringsvägar till anslutande sjöar och vattendrag samt att mader och omkringliggande 

vattenområden ska bidra till ett rikt fågelliv. I reservatet är det enligt föreskrifterna 

förbjudet att anlägga ledning.  
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Figur 7 Karta över befintliga naturreservat i området, med Braås Park i väster och Sjösås 

näs i öster. Källa: VIC Natur.  

I området kring tänkt angöringspunkt i Braås finns utpekade naturvärden enligt utförd 

inventering 2011 i samband med framtagande av ny detaljplan. Det finns flera fynd av 

rara arter längs Örkens västra strand. Den exakta placeringen för var sjöledningen 

planeras angöra land är inte fastställd.   

Inga av de påträffade arterna i områdena är rödlistade.   

Det saknas utpekade kulturvärden i berört område. 

Enskilda intressen  

Markägare  

Planerad placering för intagspunkt, sjöledning, angöring i strandkant, intagspumpstation 

och markledning är på fastigheter med privata markägare.  
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Angöring i strandkanter, markledningar samt tillkommande anläggningar vid 

vattenverket planeras på kommunens fastighet. Intilliggande fastigheter vid vattenverket 

som eventuellt kan bli berörda av infiltration och vattenuttag, har privata markägare.  

Vattenkraft och reglering  

Drättingesjöns nivå regleras med en hålldamm i utloppet som sköts av Drättingesjöns 

sjöstappningsbolag. Under slutet av 1800-talet dikades sjön ur för att vinna land men har 

enligt uppgift varit permanent uppdämd sedan början av 1940-talet. Det ursprungliga 

förslaget och beslutet från 1873 har inte kunnat återfinnas.  

Örkens utlopp är reglerat i Böksholms övre kraftverk. Kraftverket ägs av Växjö kommun. 

Kraftverkets vattendom reglerar lägsta vattenföring vid ett definierat vattenstånd. 

Lägsta vattenföring är 400 liter per sekund.  

Braås reningsverk släpper sitt renade vatten direkt nedströms Böksholms övre kraftverk.  

Två anläggningar ligger i området mellan Braås reningsverks utsläppspunkt och Rottne 

reningsverks utsläppspunkt i Sörabysjön. Först kommer Böksholms nedre kraftverk som 

ägs av en privatperson. Vattendomen reglerar inte någon minsta vattenföring. Därefter 

kommer Vartorps kvarn, där det inte sker någon kraftutvinning. Anläggningen ägs av 

Växjö kommun.  
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Kraftverken ska enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft ansöka om 

nya tillstånd senast 1 september 2024. 

 

Figur 8 Översiktsbild för flödesriktningar, kraftverk och utsläppspunkter från Braås och 
Rottne reningsverk. 

 

Övriga intressen  

Den fiskerika sjön Örken och dess natursköna, orörda omgivningar har stora värden som 

lockar till friluftsliv, naturturism och båtliv. Örken är en uppskattad badsjö, med många 

badplatser.  

Fisket i sjön hanteras av Örkens fiskevårdsområdesförening.  
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Klimatförändringar  

Bristen på grundvatten under sommartid har under de senaste åren hanterats med en 

tillfällig lösning. Det är troligt att klimatförändringarna med bland annat längre 

torrperioder skulle minska tillgången ytterligare. Det finns därmed ett stort behov av en 

permanent lösning för en säker dricksvattenförsörjning, både på kort och lång sikt.  

Vid händelse av extrem mängd nederbörd har ett teoretiskt högsta flöde för Mörrumsån 

tagits fram. Placering och utformning av råvattenpumpstation kommer att anpassas för 

ett sådant scenario. 

  

Figur 9 Översvämning vid beräknat högsta flöde i området kring tänkt 

råvattenpumpstation på Föreda 4:1.  

 

 



Samrådsunderlag för förändrad dricksvattenförsörjning i Braås, Växjö kommun, 2021-02-03 
kommun 

26 
 

Förutsedd miljöpåverkan  
Ytvatten; kvalitet och hydrologi  

Drättingesjön  

Drättingesjön står i direkt hydraulisk kontakt med Braåsen. Vid underinfiltration eller 

ingen infiltration är Drättingesjöns vattennivå högre än grundvattennivån i åsen. 

Drättingesjöns vatten dras då in genom marklagren mot brunnsområdet.   

Vid överinfiltration höjs istället grundvattennivån på åsen vilket stänger ute 

drättingesjövattnet. Vatten som ”smiter förbi” brunnarna rinner ut i Drättingesjön och 

vidare till Örken och Mörrumsån.   

Örken  

Råvattenuttaget planeras att ske ur sjön Örken. Örkens yta är 23,5 kvadratkilometer stor 

med ett medeldjup på 7,4 meter och en volym på 174 miljoner kubikmeter. 

Omsättningstiden är cirka 1 år och 4 månader.  

Uttag av maximalt ansökt vattenuttag under ett dygn från Örken motsvarar en 

nivåförändring på 0,06 mm/dygn vilket kan jämföras med en blåsig dag med låg 

luftfuktighet, då 4-5 mm/dygn kan avdunsta.  

Medeluttaget motsvarar 0,05 mm nivåförändring per dygn. Det innebär att sjöns nivå 

under sommarhalvåret1 kan antas minska med totalt 1,0 cm. I praktiken är påverkan 

ännu mindre, då ett framtida uttag i Örken innebär att uttaget, som ytvatten eller 

inducerad infiltration, från den uppströms liggande Drättingesjön upphör.  

Mörrumsån nedströms Örken  

Flödet i utloppet är reglerat och mäts i SMHIs station strax nedströms Böksholms övre 

kraftverk. Eftersom minsta vattenflöde är reglerat i vattendomen påverkar uttaget inte 

flödena, däremot tidpunkten för när och hur länge denna period pågår.  

Vattnet som behandlas och förbrukas i Braås kommer till största del att återföras till 

Mörrumsån, i huvudsak via Braås reningsverk. Om Rottne försörjs med vatten från Braås, 

 
1 Antagen tid för minvattenföring är 200 dagar.  
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kommer det att återföras till Mörrumsån via Sörabysjön. Detta innebär att 

vattenbalansen i Mörrumsån är oförändrad, men att en viss volym inte passerar 

Böksholms övre kraftverk och nedre kraftverk.  

Uttagets påverkan på vattennivå och flöden är mycket begränsad men kommer att 

beskrivas närmare i ansökan liksom hur det påverkar möjligheten att utvinna kraft.  

Grundvatten, kvalitet och hydrologi  

Hur infiltrationen påverkar grundvattennivå har undersökts i försök under 2013 med 

olika driftscenarier. Undersökningen utgick från en infiltrationsmängd om 580 m³/dygn. 

I försöket undersöktes även grundvattennivåerna vid 150 m³/dygn överinfiltration och 

90 m³/d underinfiltration. Den förlängda drift som pågått sedan dess har gett 

ytterligare underlag. En sammanfattning av resultaten kommer att ingå i ansökan.  

Kvaliteten i grundvattnet under pågående infiltration förbättrades med minskande 

halter av järn och mangan. Reduktionen av organisk halt har varit måttlig. Sannolikt 

kommer den organiska halten minska ytterligare med ett råvatten från Örken.  

Försöken med 540 m³/d visade att uppehållstiden i tre av brunnarna är större än 

14 dygn och en god nog temperaturutjämning sker även om ett infiltrationsvatten med 

en temperatur över 20 °C infiltreras under en sommarperiod. Det finns en fjärde brunn 

som endast uppnår kortare uppehållstid (cirka 4 dygn) vilket innebär att 

tillfredsställande temperaturutjämning om ett varmt vatten infiltreras inte uppnås där.   

Verksamheten påverkar grundvattennivån på två sätt. Kring infiltrationsdammen sker en 

höjning av grundvattennivån och vid uttagsbrunnarna sker en avsänkning. Detta har dels 

undersökts vid infiltrationsförsöket men även modellerats under våren 2020. Olika 

scenarion har undersökts. I det scenario som ger störst påverkan höjs grundvattennivån 

med 0,1 m eller mer inom en radie på cirka 200 meter från infiltrationsdammen. På 

motsvarande sätt sänks grundvattennivån med 0,1 m eller mer i ett motsvarande stort 

område kring nuvarande uttagsbrunnar. Utanför dessa områden är förändringen mindre 

än 0,1 m. Denna yttre gräns illustreras i karta nedan.  
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Figur 10 Influensområde kring vattenverket.  

Gällande tillstånd ger en avsänkning med 0,1 m eller mer inom en radie på cirka 150 

meter kring brunnsområdet. Grundvattennivån i området ligger normalt flera meter 

under markytan.  

Verksamhetens påverkan på grundvattennivåer (influensområde) för såväl befintliga som 

tillkommande brunnar, förslag på kontrollprogram för övervakning av grundvattennivåer 

kommer att redovisas i ansökan  

I Drättingesjön finns ett sjötappningsbolag som har möjligheten att avsänka vattennivån. 

Eftersom vattentäkten står i hydraulisk kontakt med Drättingesjön påverkas 

grundvattennivån i täkten av nivån i Drättingesjön. I tidigare kontakt mellan 

Länsstyrelsen och sjötappningsbolaget (tjänsteanteckning från 2014) framkom att enda 

anledningen att sänka sjön är vid reparation av ett dämme. Det sker enligt uppgift från 

sjötappningsbolaget med ett 30-40-årsintervall och kommer att föregås av kontakt med 

berörda. För att vattenverket skall kunna leverera ett dricksvatten även under en sådan 
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situation, eller om åsen av annan anledning är påverkad kommer en möjlighet att koppla 

förbi infiltrationsanläggningen att skapas. En sådan lösning innebär att anläggningen, 

under kortare perioder är oberoende av sjötappningsbolagets verksamhet, även om det 

önskvärda driftscenariot är kontinuerlig infiltration.  

Miljökvalitetsnormer  
Planerad anläggning förväntas inte påverka status eller möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsterna.  Vad gäller grundvattenförekomsten 

innebär infiltrationen att grundvattentillgång och kvalitet att förbättras. 

Miljökvalitetsnormen för luft förväntas inte påverkas av anläggningsarbetena.  

Naturvärden  
Strategiska val att anlägga sjöledning och placera anläggningar där verksamhet redan 

pågår innebär att de tillkommande anläggningarna kommer att ha liten påverkan på 

naturmiljö och markanspråk. De markförlagda ledningarna i Braås kommer att gå i 

befintliga ledningsgravar samt i område som ska förberedas för tomter. De markförlagda 

ledningarna i Böksholm läggs i anslutning till väg och kan anpassas efter eventuella 

naturvärden. Planerad dragning av sjöledning är utanför vattenområdet i reservatet 

Sjösås äng.  

Placering av, och arbeten med råvattenpumpstation vid den nedlagda grustäkten 

planeras så att påverkan på rara arter begränsas. Här finns även potential till positiv 

påverkan då de skyddsvärda arterna föredrar störda förhållanden. Angöringspunkter i 

Böksholm respektive Braås anpassas för att minimera påverkan.     

Tillfällig påverkan kan ske vid anläggning av sjöledning och grävning i strandkant vid 

anslutningspunkter.  

Närmare beskrivning av naturvärden och påverkan kommer att ingå i kommande 

ansökan.  
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Enskilda intressen  

Privata markägare  

Sänkning av vattennivån i Örken och påverkan på vattennivå i Drättingesjön är obetydlig 

och bedöms inte påverka markägare. Sjöledningen bedöms inte påverka markägarnas 

möjlighet att nyttja sin fastighet. Infiltrationen är väl utredd och höjningen av 

grundvattennivå begränsad. Infiltrationen bedöms har en marginell påverkan på 

omkringliggande fastigheter.  

Kraftverk och reglering  

Se text ovan om hydrologi.  

Fiske och friluftsliv  

Sjöledningen kan beroende på utformning i grundare områden möjligen innebära ett 

problem vid nätfiske och ankring. Under tidigare genomfört samråd har omfattningen av 

fiske i sjön lyfts. Inför ansökan kommer en utvärdering ske ifall ankringsförbud i direkt 

anslutning till sjöförlagd ledning behövs. Bortsett från viss störning under 

anläggningsskede bedöms friluftsliv eller naturturism inte påverkas.  

Människors hälsa  
En trygg vattenförsörjning är avgörande för människors hälsa. Föreslagen lösning 

tryggas Braåsbornas vattenförsörjning på kort och lång sikt. Ökad kapacitet innebär att 

den egna nödvattenförsörjningen till övriga orter i Växjö kommun förbättras avsevärt. På 

sikt innebär det även att Rottnebornas vattenförsörjning kan tryggas.  
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Planerade förbyggande åtgärder  
Kontroll vid ordinarie drift  
Under ordinarie drift kommer flödesmätning, lodning av grundvattenrör med mera att 

ske enligt verksamhetens egenkontrollprogram.  

Påverkan under anläggningsskede  

Genom noggrann planering, miljöordningsregler och uppföljning kommer denna risk att 

begränsas. Förläggning av sjöledning planeras när risk för grumlig är som lägst och vid 

behov med andra skyddsåtgärder. Under anläggningsskedet kommer det avfall som 

uppkommer att tas om hand på ett korrekt sätt.  Flera åtgärder kommer att ske i något 

av vattenskyddsområdena. Åtgärderna kommer att anpassas för minsta möjliga påverkan 

och tillstånd för detta kommer att sökas.  

Samlad bedömning av miljöpåverkan  
Växjö kommuns samlade bedömning är att den planerade verksamheten inte innebär 

någon betydande miljöpåverkan.   

Fortsatt prövning  
Tidigare genomfört samråd  
Samråd genomfördes april – juni 2020. Då kontaktades berörda markägare, 

intresseorganisationer och myndigheter. Annonsering om samrådet gjordes i lokalpress 

och i sociala medier för att informera allmänhet och övriga intressenter.  

Länsstyrelsen i Kronoberg beslutade 9 september 2020 om ej betydande miljöpåverkan.  

Kompletterande samråd 
Efter samråd med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten och eventuella 

kompletteringar kommer direktinformation kommer att skickas till de som särskilt 

berörs.  Information om kompletteringen kommer även att skickas till Örkens 

fiskevårdsområde och Mörrumsåns vattenråd.  
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Information om kompletteringen kommer att annonseras i lokal press samt på Växjö 

kommuns hemsida www.vaxjo.se. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på 

hemsidan. På grund av coronapandemin kommer det inte att hållas något öppet 

samrådsmöte. Digitalt samråds planeras med Sveaskog AB som är fastighetsägare till 

stor del av de nytillkomna markområdena.  

Efter samrådet kommer en komplettering till redan upprättad samrådsredogörelse tas 

fram och skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen förväntas därefter åter fatta beslut om 

betydande eller icke betydande miljöpåverkan. 

Fortsatt prövning  
Efter det kompletterande samrådet tas ansökan fram med tillhörande underlag och 

lämnas till Mark- och miljödomstolen. Därefter kommer de olika sakägarna åter få 

möjlighet att lämna in yrkanden och synpunkter på ärendet. Eventuella överklaganden 

avgörs av Mark- och miljööverdomstolen.  

Mer information om tillståndsprocessen finns beskrivet i ett informationsblad från 

Länsstyrelsen i Kronobergs län:  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2887c5dd16488fe880d5f5c6/153804678435

1/Information%20-%20Att%20söka%20tillstånd%20och%20samråd.pdf 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2887c5dd16488fe880d5f5c6/1538046784351/Information%20-%20Att%20s%C3%B6ka%20tillst%C3%A5nd%20och%20samr%C3%A5d.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2887c5dd16488fe880d5f5c6/1538046784351/Information%20-%20Att%20s%C3%B6ka%20tillst%C3%A5nd%20och%20samr%C3%A5d.pdf
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